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Република Македонија е мала
по површина, но голема ризница
наприродниреткостиинакултур
ноисторискиспоменициоднајста
ривремињадоденес.ВодичовВи
ги презентира најважните инфор
мациизаприроднитеубавинииза
културноисторискитезнаменитос
ти, за хотелските и ресторанските
капацитети во осумте статистички
регионивоРепубликаМакедонија.

За прегледно претставување
на природните и на културноис
ториските реткости во планските
регионинаРепубликаМакедонија,
презентираме текстуален, картог
рафски и фотографски материјал
заситетуристичкипотенцијали.За
секојрегион–низкраткитекстови,
поткрепенисофотографииикарти
–прикажанисеприроднитеубави
ни, културноисториските споме
ници, сообраќајната поврзаност и

објектитезасместување,заисхра
наизабава.Главнацелнаводичов
езапознавањенапосетителитесо
туристичките потенцијали на ре
гионитевоРепубликаМакедонија,
нивно побезбедно, поквалитет
но, побрзо движење и престој во
просторот, што ќе резултира со
евидентирањеисозбогатувањена
туристичкатапонудаисоразвојна
туризмотводржавава.

Споредформатаисодржината,
водичовеконципиранда јапрет
стави Република Македонија како
ризницазатуристичкоистражува
њеизанезаборавнодоживување.

Проценуваме дека туристич
киов водич ќе претставува чекор
напред во промоцијата на турис
тичкитепотенцијалиивозголему
вањетона туристичкатапосетаво
РепубликаМакедонија.

Од авторите

ПРЕД ГО ВОР      
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Ма ке до ни ја, или Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја е де мок рат ска др жа-
ва смес те на во Ју го ис точ ни от дел 
на Ев ро па, во цен трал ни от дел на 
Бал кан ски от По лу ос тров. Таа прет-
ста ву ва мост пре ку кој се по вр зу-
ва ат бал кан ски те зем ји, а низ неа 
уш те од древ нос та ми ну ва ат дос та 
важ ни ев роп ски па тиш та со кои таа 

е по вр за на со ос та на ти те зем ји од 
Ев ро па, ка ко и со блис ки те зем ји од 
Аф ри ка и Ази ја. Македонија е ед на 
од нас лед нич ки те др жа ви на по ра-
неш на та Ју гос ла ви ја, од ко ја прог-
ла си не за вис ност во 1991 го ди на. 
Зем ја та гра ни чи со Ср би ја и Ко со во 
на се вер, со Бу га ри ја на ис ток, со 
Гр ци ја на југ и со Ал ба ни ја на за пад. 

ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА Е ТЕ ЗА 
РЕ ПУБ ЛИ КА МА КЕ ДО НИ ЈА

Зна ме то на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја е цр ве но со злат но-жол то 
сон це. Сон це то е со осум сон че ви 
зра ци, кои се прос ти ра ат од сон че-
ви от диск со про ши ру ва ње до ра бо-
ви те на зна ме то. Сон че ви те зра ци се 
вкрс ту ва ат по ди ја го на ла, хо ри зон-
та ла и вер ти ка ла.

Гла вен град на др жа вата е Скоп
је, со на се ле ние од око лу 500.000 
жи те ли. Дру ги по го ле ми гра до ви 
се: Би то ла, Ку ма но во, При леп, Те-
то во, Ве лес, Штип, Ох рид, Гос ти вар, 
Стру ми ца, Ки че во, Ка ва дар ци и Ко-
ча ни. Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за фа-
ќа те ри то ри ја од 25 713 квад рат-

ни ки ло мет ри и во неа жи ве ат над 
2.000.000 жи те ли, од кои мно зинс т-
во то се Ма ке дон ци, а зас та пе ни се и 
дру ги  ет нич ки гру пи, ка ко Ал бан ци, 
Срби, Тур ци, Вла си, Ро ми и др. Офи-
ци ја лен ја зик е ма ке дон ски от, до-
де ка ва лу та та што се при ме ну ва е 
ма ке дон ски де нар, кој мо же да се 
до бие при за ме на на стран ска ва-
лу та во ме ну вач ни ца или во бан ка 
(1 ев ро=61,5 де на ри). Нај го ле ми от 
дел од угос ти тел ски те и тр гов ските 
об јек ти во зем ја та при фа ќа ат пла-
теж ни кар тич ки. Про сеч на та не-
то-пла та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
из не су ва око лу 350 ев ра.

Во пог лед на оп шти те рел јеф ни 
ка рак те рис ти ки, Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја е пре теж но пла нин ско-кот лин-
ска зем ја. Ду ри 80% од це ло куп на та 
те ри то ри ја на др жа ва та се пла ни ни, 
до де ка са мо 20% се  рам но ни ско 
зем јиш те. Нај нис ка та над мор ска 
ви со чи на е 44 m во бли зи на на гра-
дот Гев ге ли ја, на мес то то ка де што 
нај дол га та ре ка во зем ја та Вар дар 
ја на пуш та те ри то ри ја та на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја, до де ка за нај ви со ка 
над мор ска ви со чи на се сме та вр вот 
Го лем Ко раб на пла ни на та Ко раб, со 
ви со чи на од 2 764 m. Иа ко кон ти-
нен тал на др жа ва, Македонија има 
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го лем број ре ки, по ве ќе од 50 езе ра 
и шес на е сет пла ни ни по ви со ки од 
2.000 m. Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
про сеч на та го диш на тем пе ра ту ра 
из не су ва 11,5°С. Нај то пол ме сец во 
го ди на та е ју ли со про сеч на тем пе-
ра ту ра на воз ду хот од 22,1°С, а нај-
сту ден ја ну а ри со тем пе ра ту ра од 
0,3°С. Зем ја та е бо га та со раз но ви-
ден рас ти те лен и жи во тин ски свет.

Во по ве ќе то гра до ви во Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја има бо га та по ну да на 
раз ни кул тур ни нас та ни и ма ни фес-
та ции, ка ко и на кул тур но-ис то ри ски 
спо ме ни ци што мо же да се по се тат. 
Зем јата рас по ла га со ту рис тич ки по-
тен ци ја ли, а за по ве ќе ин фор ма ции, 
ќе Ве за мо ли ме да ја по се ти те офи-
ци јал на та веб-стра ница: http://www.
tourismmacedonia.gov.mk/. 

За влез во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја, пос то јат 14 гра нич ни пре ми ни 
и два ае род ро ма: во Скоп је и Ох рид. 
За нај го ле ми от дел од ев роп ски те 
зем ји за влез во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја не е пот реб на ви за, ка ко и за 
Ја по ни ја, Ка на да, Авс тра ли ја, САД и 
др. По се ти те ли те од си те стра ни на 
све тот мо жат да ги ко рис тат сво и-
те мо бил ни те ле фо ни во зем ја та или 
да ку пат SIM кар тичка од некој од 
ло ка лните те ле ко му ни ка ци ски опе-
ра тори.

Во зем ја та се во зи од дес на-
та стра на, а ог ра ни чу ва њат а на 
бр зи на та во пат ни от со об ра ќај се 
след ни ве: во на се ле ни об лас ти 50 
km/h (31 mph), над вор од на се ле-
ни об лас ти 90 km/h (55 mph), 110 
km/h (68 mph) на ма гис тра лен пат 

и 130 km/h (80 mph) на ав то пат, 
ос вен ако не е по и на ку на ве де-
но на со об ра ќај ни те зна ци. Гра до-
ви те во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се 
по вр за ни со ре до вен ав то бу ски 
пре воз, а же лез нич ка та мре жа е 
не до вол но раз ви е на и по бав на. 

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е мул ти-
ет нич ко и мул ти кул тур но оп ште ство 
во кое се прак ти ку ва ат раз ни ре ли-
гии. Око лу две тре ти ни од на се ле-
ни е то се пра вос лав ни хрис ти ја ни, а 
ос та на ти те се мус ли ма ни, ка то ли ци 
и дру ги ре ли ги оз ни при пад нос ти. 

Ма ке дон ска та пра вос лав на 
црк ва – Ох рид ска ар хи е пис ко пи ја 
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НА цИ О НАЛ НИ ТЕ ПРАЗ НИ цИ ВО ЗЕМ ЈА ТА СЕ СЛЕД НИ ТЕ:

1 ЈА НУ А РИ Но ва го ди на

7 ЈА НУ А РИ Бо жик, пр ви от ден на Бо жик спо ред пра вос лав ни от 
ка лен дар

ВЕ ЛИГ ДЕН вто ри от ден на Ве лиг ден спо ред пра вос лав ни от ка-
лен дар, датумот е променлив

1 МАЈ Ден на тру дот

24 МАЈ Све ти Ки рил и Ме то диј, Ден на сес ло вен ски те прос-
ве ти те ли

РА МА ЗАН БАЈ РАМ пр ви от ден на Ра ма зан Бај рам, датумот е променлив

2 АВ ГУСТ Ден на Ре пуб ли ка та

8 СЕП ТЕМ ВРИ Ден на не за вис нос та

11 ОК ТОМ ВРИ Ден на на род но то вос та ни е

23 ОК ТОМ ВРИ Ден на Ма ке дон ска та ре во лу ци о нер на бор ба

8 ДЕ КЕМ ВРИ Све ти Кли мент Ох рид ски

Те ле фон ски от код за зем ја та е +389. По важ ни те ле фон ски бро е ви: по ли
ци ја: 192; про тив по жар на бри га да: 193; бр за по мош: 194; ре ги о на лен 
цен тар за уп ра ву ва ње со кри зи: 195; АМСМ – по мош на па тиш та 196. 
Ад ми нис тра тив но, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е по де ле на на 8 ре ги о ни и 80 
оп шти ни. Осум те ста тис тич ки ре ги о ни во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја се: Вар
дар ски, Ис то чен, Ју го за па ден, Ју го ис то чен, Пе ла го ни ски, По лош ки, Се
ве ро ис то чен и Скоп ски.

е на ци о  нал на црк ва на Ма ке дон-
ци те со хрис ти јан ска пра вос лав на 
ве ро ис по вед и нај го ле ма црк ва 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја http://
www.mpc.org.mk/. Ма ке дон ска та 
пра вос лав на црк ва се фи нан си ра 
од др жав ни от бу џет на Ре пуб ли ка 

Ма ке до ни ја. Ма ке дон ска та пра-
вос лав на црк ва не се про те га са-
мо на те ри то ри ја та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, ту ку и во цр ков ни те 
оп шти ни над вор од гра ни ци те на 
зем ја та. Епар хи и на МПЦ се след-
ни ве:

 Скоп ска е пар хи ја

 Те тов ско-гос ти вар ска  
е пар хи ја 

 Ку ма нов ско-о со гов ска  
е пар хи ја

 Де бар ско-ки чев ска  
е пар хи ја

 Прес пан ско-пе ла го нис ка 
 е пар хи ја

 Стру мич ка е пар хи ја

 По вар дар ска е пар хи ја

 Бре гал нич ка е пар хи ја

 А ме ри кан ско-ка над ска  
е пар хи ја

 Ев роп ска е пар хи ја

 Ма ке дон ска пра вос лав на 
црк ва – Ох рид ска  
ар хи е пис ко пи ја – Е пар хи ја 
за Ав стра ли ја и Нов Зе ланд 
со се диш те во Мел бур н.

 Ма ке дон ска пра вос лав на  
црк ва - Ох рид ска  
ар хи е пис ко пи ја - Е пар хи ја 
за Кан бе ра, Ав стра ли ја и 
Тас ма ни ја со се диш те во 
Сид неј.





CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
 
338.48(497.7)(036)
 
   ВОДИЧ низ регионите во Република Македонија / [уредници Никола    
Димитров, Нако Ташков, Дејан Методиески]. - Скопје : Агенција за     
промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, 2015. - 193
стр. : илустр. ; 17 см
 
ISBN 978-608-65886-4-9
 
а) Македонија - Туристички водичи
COBISS.MK-ID 100168970




